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OMSCHRIJVING

In 1980 is de Vietnamoorlog alweer vijf jaar voorbij. CIA-agent Graham Marquand is nog steeds actief in
Cambodja en organiseert de vlucht van twee Amerikaanse krijgsgevangenen. Hun plotselinge verschijnen
roept vragen op. Zijn het wel verloren zonen? Of zijn het vijandelijke agenten?Majoor Paul Marquand, lid
van het campagneteam van de Republikeinse senator en presidentskandidaat Jim Walsh, wordt getipt dat
onbekenden verregaande middelen zullen inzetten om Walsh onderuit te halen. De onbekende helper lijkt
niet alleen alles te weten van de senator, maar helaas ook van Paul zelf en zijn verleden in Vietnam.
Graham keert terug naar de Verenigde Staten en bij zijn zoektocht naar de identiteit van de twee mannen
kruist hij onvermijdelijk het pad van zijn broer Paul. In het winterse Iowa, waar Walsh het verhitte debat
aangaat met onder andere George Bush en Ronald Reagan, ontdekt Graham dat alle betrokkenen er een
dubbele agenda op na houden. Er ontspint zich een intrige van dubbelspel en verraad, waarbij niet alleen de
CIA is betrokken, maar ook zijn eigen broer. Doodgewaande Amerikaanse krijgsgevangenen blijken niet
de enige spoken uit het verleden, en zeker niet de gevaarlijkste...
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

De wereld van werving is de laatste jaren sterk veranderd. Recruiters en intercedenten doen er alles aan om
voor de werkgever de beste kandidaat te selecteren.

Ik stel u voor aan de kandidaten van vanavond. - Let me introduce you to tonight's participants.

de slimste fansGeen zomer zonder het olijke seniorenduo Philip en Maarten op NPO 2. Fans Gudo
Tienhooven en Alexander van Eenennaam slaan geen aflevering ...
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